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USKOT-foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa 
maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä 
uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä 

kunnioitusta ja yhteistyötä sekä yhteiskunnallista toimintaa 
Foorumin tärkeiksi katsomissa asioissa ja verkostoissa.

Foorumi on keskeinen asiantuntija- ja yhteistyöelin uskontojen 
alalla. Foorumi edistää uskonnonvapautta ja asiallista 

yhteiskunnallista keskustelua uskonnoista ja niiden 
merkityksestä yhteiskuntarauhan näkökulmasta. 

Foorumi tekee aktiivista vaikuttamistyötä.

Foorumin keskeisiä arvoja ovat uskonnonvapaus, kunnioitus, 
avoimuus, yhdenvertaisuus, uskonnollisen moninaisuuden 

ymmärrys, vahva asiantuntijuus, aktiivisuus, rohkeus.
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1 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS
USKOT-foorumi perustettiin tammikuussa 2011. Foorumin 
toiminnasta on tullut vuosien saatossa laaja-alaista ja monipuolista. 
USKOT-foorumin kaltaiselle toimijalle on tilausta yhteiskun-
nassamme. Tämä näkyy siinä, että kysyntää on moneen suuntaan: 
ainoastaan vuodessa lausuntopyynnöt ovat moninkertaistuneet, 
yhteistyöpyynnöt ja -hankkeet sekä kansainvälinen yhteistyö 
laajentuneet merkittävästi. Vuoden 2021 tavoitteena oli jatkaa 
USKOT-foorumin ydinviestin pohjalta toteutettua linjakasta ja 
järjestelmällistä työtä.  

Maaliskuussa Foorumille valittiin uusi hallitus. Hallituksen pu-
heenjohtajan tehtävään nimettiin Suomen Islamilaisen Neuvoston 
varapuheenjohtaja  Pia Jardi ja varapuheenjohtajiksi  Yvonne 
Westerlund  Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta 
sekä piispa  Kaisamari Hintikka  Suomen evankelis-luterilaisesta 
kirkosta. Puheenjohtajiston kokoonpano on tärkeä merkkipaalu 
kohti entistä tasa-arvoisempaa uskontokenttää.

Koronapandemia jatkui vuonna 2021. Vaikuttamistyötä jatkettiin 
pääosin etänä, mutta myös toistemme kasvokkain kohtaaminen oli 
onneksi mahdollista tautitilanteen hellittäessä syksyllä. Pääsimme 
juhlimaan 10-vuotispäiväämme juhlaseminaarissa lokakuussa ja 
edistämään kansainvälisiä suhteita ulkomailla. 

Foorumin työn keskeisimmäksi käsitteeksi on noussut uskon-
nonvapaus, jonka toteutumiseksi kolme teemaa toimii pohjana 
toiminnassa: 1) yhteiskuntarauha 2) ymmärrys ja rinnakkaiselo 3) 
ympäristön tila ja varjelu. Juhlavuonna nämä teemat yhdisti vuoden 
otsikko: Usko, toivo ja rauha.

Saavutuksemme ja historiamme ovat juhlan arvoisia. Seuraavaksi 
on kuitenkin aika keskittyä tulevaisuuteen ja sen näkymiin: kohti 
uskontolukutaitoista yhteiskuntaa.

- Katri Kuusikallio, USKOT-foorumin toiminnanjohtaja

Yhdistyksen jäsenyhteisöt edustavat viittä uskontoperinnettä: juutalaisuutta, 
kristinuskoa, islamia, buddhalaisuutta ja myöhempien aikojen pyhiä. 
Perustajajäsenyhteisöjä ovat Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN),
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), 
Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. 
Tarkkailijajäseniksi liittyivät 16.6.2020 Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen kirkko Suomessa sekä Suomen Buddhalainen Unioni. 
Tarkkailijajäsenyys kestää kaksi vuotta ennen sitoutumista varsinaiseksi jäseneksi. 54



2 TOIMINTA 
Vuosi 2021 oli järjestön tähänastisen historian tapah-
tumarikkain ja kiireisin vuosi. USKOT-foorumin toi-
minnan keskiössä oli edellisten vuosien tapaan kohtaa-
misten järjestäminen ja keskustelun herättäminen niin 
jäsenyhteisöjen kesken kuin kaikille avoimilla areenoilla 
ja viranomaistasolla. Koronapandemia toi edelleen käy-
tännön toteutukseen haasteita, mutta edeltävän vuoden 
opit olivat tuoreessa muistissa ja etäyhteydet toimivat. 
Kansainvälinen toiminta lisääntyi huomattavasti ja ra-
hoituksia saatiin strategian mukaisiin hankkeisiin.

2.1 TAPAHTUMAT

Usko, toivo ja rauha – 10-vuotisjuhlaseminaari 

Uskontojen yhteistyöjärjestön kymmenvuotista tai-
valta vietettiin juhlaseminaarissa Balderin salissa, Hel-
singissä keskustelemalla uskonnoista ihmisoikeuksien, 
kestävän kehityksen ja yhteiskuntarauhan edistäjänä. 
Seminaarissa kuultiin arvostettuja puhujia Suomesta 
ja ulkomailta: Religions for Peace -verkoston pääsih-
teeri Azza Karam, tiede- ja kulttuuriministeri Antti 
Kurvinen, apulaisprofessori Mulki Al-Sharmani sekä 
yliopisto-opettaja Pekka Lindqvist. Juhla jatkui illal-
la rennommin musiikin ja juhlapuheiden merkeissä.  

Uskontojen rauhankävelyt Helsingissä, 
Turussa ja Oulussa

Rauhankävely järjestettiin ensimmäistä kertaa kolmessa 
kaupungissa samaan aikaan: Helsingissä, Turussa ja 
Oulussa. Tapahtumat olivat osa Suomen YK-Nuorten 

koordinoimaa Nuorten rauhanviikkoa. Kävelyjen yh-
distävänä teemana oli ilmastoteot – luonnon kunnioit-
taminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on kaikkien 
uskontojen yhteinen haaste muiden toimijoiden rinnal-
la. Rauhankävelyillä oli puhujina eri uskontojen edusta-
jia, nuoria aktiiveja sekä poliittisia päättäjiä. Helsingissä 
puheet pitivät kansanedustaja Suldaan Said Ahmed 
ja YK-nuorten edustajat Camilla Ojala ja Karoliina 
Vaakanainen.

Uskontojen kylä Maailma kylässä -festivaaleilla

Koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuok-
si Maailma kylässä -festivaali järjestettiin ensimmäistä 
kertaa virtuaalisena. Mukana oli jälleen myös Uskon-
tojen kylä, jossa päästiin sukeltamaan eri uskontojen ta-
paan tarkastella maailmaa. USKOT-foorumi koordinoi 
kylän järjestelyjä ja toteutusta.

Uskontojen kylän näytteilleasettajapisteellä seitsemän 
uskonnon edustajat kertoivat näkemyksensä tulevaisuu-
desta uskontojen kannalta ja henkilökohtaisen elämän-
sä näkökulmasta. Luontoon liittyvässä videossa avattiin 
uskontojen pyhiä tekstejä luontoon ja luonnonsuoje-
luun liittyen. Lisäksi pisteellä sai tutustua uskontope-
rinteiden musiikkiin ja tansseihin.

Pyhää vai polttoainetta? 
-paneelikeskustelu SuomiAreenassa

Uskontojen jäsenmäärä ja merkitys kasvavat globaalis-
ti. Mikäli haluamme pelastaa yhteisen planeettamme, 
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   Uskontojen rauhankävely Turussa.

   Professori Azza Karam
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myös uskontojen rooli on välttämätön. Miten eri us-
konnot suhtautuvat ympäristöön ja luontoon? Onko 
uskontojen tarkoitus pelastaa sieluja vai maailma? 
Onko luonto vain polttoainetta ihmisten tarpeille? Ai-
heesta paneelissa keskustelivat muslimiaktivisti Inga 
Härmälä, USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi, 
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen sekä 
Suomen Lähetysseuran asiantuntija Tero Massa. Järjes-
täjäkumppaneina olivat Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko ja Suomen Lähetysseura. 

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaari

USKOT-foorumin verkkoseminaari juhlisti tammi-
kuussa 2016 Marokon Marrakeshissa allekirjoitettua 
julistusta uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista 
muslimivaltaisissa yhteiskunnissa. YK:n ihmisoikeusju-
listuksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi USKOT-foo-
rumi päätti vuonna 2018 julkaista Marrakeshin julis-

tuksen suomeksi. Valtaosa muslimeista ei näe ristiriitaa 
islamilaisen maailmankuvan ja YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen arvojen välillä. 

Seminaarin puhujina olivat USKOT-foorumin ihmis-
oikeusjaoston puheenjohtaja Atik Ali, ulkoministeri 
Pekka Haavisto, suurlähettiläs Timo Heino, yliopis-
tonlehtori Tuomas Martikainen, Yhdistyneiden Ara-
biemiirikuntien suurlähettiläs Noora Juma, Marokon 
suurlähettiläs Mohamed Achgalou sekä Turun emeri-
tuspiispa Kaarlo Kalliala.
  

Tasa-arvon tabut ja myytit uskonnoissa -seminaari

Tasa-arvon tabut ja myytit uskonnoissa -seminaari jär-
jestettiin Kirkon talon Mikael-salissa. Tilaisuuteen 
saattoi osallistua myös livestriimin kautta. Seminaari 
oli jatkoa vuonna 2019 järjestetylle Uskonto ja taantuva 
tasa-arvo -seminaarille. Kuva tasa-arvosta uskonnois-

sa perustuu usein stereotypioille ja ennakkoluuloille. 
Uskontoihin kuuluvien ihmisten mielipiteet ohitetaan 
helposti – seminaarissa ääneen pääsivät erilaisten us-
kontokuntien jäsenet.   Uskontokuntiin kuuluu sekä 
perinteisistä rooleista kiinnipitäviä, että uudistuksia 
kaipaavia. Eri mielipiteille on löydettävä tilaa, kunnioi-
tusta ja ratkaisuja.

Muut tapahtumat:
 - Kirkon kasvatuksen päivät verkossa:
  Nuoret eri uskonnoista kohtaavat
 - Uskontojen välinen virtuaali-iftar kutsuvieraille
 - Yhteisymmärrysviikon dialogikeskustelu netissä
 - Ihmisoikeuskasvatuskoulutus USKOT-foorumin  
  omille toimijoille
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2.2 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Professori Azza Karam USKOT-foorumin ja Kir-
kon Ulkomaanavun vieraana Suomessa

USKOT-foorumi kutsui Religions for Peace -verkoston 
pääsihteeri professori Azza Karamin vieraakseen Suo-
meen. Kirkon Ulkomaanapu osallistui vierailun järjes-
telyihin. Karam oli pääpuhujana juhlaseminaarissamme 
ja tapasi vierailunsa aikana mm. presidentti Tarja Halo-
sen ja ulkoministeri Pekka Haaviston. Vierailu lähensi 
yhteyttä RfP-organisaatioon ja vakiinnutti Foorumin 
kansainvälistä ulottuvuutta.

 
Religions for Peace -yleiskokous Roomassa

USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi  ja toimin-
nanjohtaja Katri Kuusikallio osallistuivat Roomassa Re-
ligions for Peace Europen yleiskokoukseen. Tärkein asia 
kokouksen agendalla oli Religions for Peace Europen 
rakenteen selkiyttäminen ja ENIB (European National 
Interreligious Bodies) – Euroopan kansallisten uskon-
tojenvälisten toimijoiden verkoston virallinen perusta-
minen. USKOT-foorumi valittiin ENIBin suomalai-
seksi jäseneksi ja sen hallitukseen Pia Jardi.

Toiminnanjohtaja mukana IVLP-koulutuksessa

Toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio osallistui USA:n 
ulkoministeriön järjestämään IVLP-koulutusohjel-
maan (International Visitors Leadership Program). 

Virtuaalimatkalla toiminnanjohtaja tapasi uskontodia-
logitoimijoita sekä USA:ssa että 19 Euroopan maassa. 
Yhteisiä haasteita oli monia: vihapuhe, uskontolukutai-
don heikkous ja uskontodialogitoimijoiden vähäisyys. 
USA:ssa esiin tulee pitkä historia ja kokemus moninai-
suudesta lähtökohtana. 

 
Puheenjohtaja puhumassa Abu Dhabissa 

USKOT-foorumin puheenjohtaja Pia Jardi oli puhuja-
na the 8th Assembly of the Forum for Promoting Peace 
in Muslim Societies – Inclusive Citizenship: From 
Mutual Coexistence to Shared Conscience  -yleisko-
kouksessa Abu Dhabissa. Tilaisuus kokosi yhteen eri us-
kontokuntien korkean tason johtajia ympäri maailmaa 
keskustelemaan uskontojen yhteistyöstä rauhanraken-
tamisen välineenä. Kokouksessa keskityttiin ratkaisujen 
löytämiseen kestävän rauhan saavuttamiseksi musli-
miyhteiskunnissa. 

Rauhanvälityksen pyöreän pöydän keskustelu 
ulkoministeri Haaviston ja Vatikaanin 
ulkoministeri Gallagherin kanssa

Vatikaanin ulkoministeri Paul Gallagher oli Suomessa 
ulkoministeri Haaviston vieraana. Tässä yhteydessä jär-
jestettiin rauhanvälityksen pyöreän pöydän keskustelu, 
joka kokosi yhteen korkean tason rauhanvälityksen ja 
uskontojen välisen vuoropuhelun asiantuntijoita. US-
KOT-foorumia tilaisuudessa edusti puheenjohtaja Pia 
Jardi. 1312

   Puheenjohtaja Pia Jardi Abu Dhabissa
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   Professori Azza Karam

   Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen



2.3 HANKKEET

Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot

USKOT-foorumin tiimi oli mukana Sitra Lab 3: De-
mokratian kapeikot -koulutusohjelmassa. Sitra Labin 
koulutusohjelma on kahdeksan kuukauden mittainen 
käytännönläheinen ja tiivis oppimisprosessi, jossa opi-
taan ja kehitetään yhdessä uusia tapoja ratkoa monimut-
kaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja muutoksen tekemi-
sen tapoja. Koulutusohjelmaan haki 67 tiimiä, joista 
mukaan valittiin 10. 

Suomen uskonnolliseen kenttään – niin suurimpien 
uskontojen harjoittajiin kuin pienempiinkin uskonnol-
lisiin yhdyskuntiin – mahtuu runsaasti ihmisiä, jotka 
eivät saa ääntään kuuluviin yhteiskunnassa ja poliitti-
sessa päätöksenteossa. Erityisesti eri uskontokuntiin 
kuuluvat maahanmuuttajat ja vähemmistöuskontojen 
hiljaiset jäävät demokratian kapeikkoihin. Foorumin 
tiimi kokosi kokeilussaan yhteen päättäjiä, mediaa ja 
uskonnollisten yhteisöjen kautta vähemmistössä olevia. 

Uskon hetkiin -somekampanja

Uskon hetkiin -somekampanjassa kuvataan eri uskon-
tokuntiin kuuluvien tunnettujen nuorten aikuisten 
itse valitsemia rituaaleja liittyen heille tärkeisiin het-
kiin – hetkiin, joissa usko muuttuu merkitykselliseksi 
muistoksi. Kampanjassa esiintyvät muusikko Uniikki, 
muusikko ja kirjailija Linda-Maria Roine eli Merce-
des, yhteiskunnallinen vaikuttaja Gurmann Saini sekä 
aktivisti, taiteilija Nahla Hewidy. Kampanjan tavoit-
teena on laajentaa representaatiota uskonnoista suoma-

laisessa yhteiskunnassa, jossa uskonnot esitetään usein 
negatiivisessa valossa. Kampanja on osa valtioneuvoston 
rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toiminta-
ohjelman toimeenpanoa. 

Uskontolukutaito-opas 

Museoviraston rahoittamana vuonna 2021 aloitettiin 
työstämään uskontolukutaito-opasta seitsemän uskon-
non kesken. Oppaan tarkoituksena on tuoda näkyväksi 
Suomen uskonnollisten yhteisöjen rikasta aineetonta 
kulttuuriperintöä: uskontojen moninaisuuden kohtaa-
miseen liittyviä käytäntöjä, tietoa, ja taitoja. 

Kriisiviestintäsuunnitelma

USKOT-foorumi teki kriisiviestintäsuunnitelman us-
konnollisia yhteisöjä koskeviin kriiseihin varautumisek-
si. Uskonnolliset yhteisöt voivat kohdata monenlaisia 
kriisejä – esimerkiksi uskontoja vastaan tai uskonnol-
lisia motiiveja väärinkäyttäen tehtyjä terrori-iskuja, 
ilkivaltaa uskonnollisia yhteisöjä kohtaan sekä muita 
yhteiskunnallisia kriisejä, jotka vaativat moniuskonnol-
lista sielunhoitoa. 

Foorumi oli yhteistyökumppanina hankkeissa: Yhteis-
ymmärrysviikko (Fokus ry), Tiedolla vihaa vastaan (An-
ti-Racist Forum ja EU Komissio), Hyvin sanottu (Yle ja 
Erätauko-säätiö), Suomi toimii (Valtioneuvosto), Olen 
Antirasisti -kampanja (oikeusministeriö ja yhdenvertai-
suusvaltuutettu) ja Uskonnonvapauden juhlavuoden 
valmistelu (Kirkkohallitus).
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   Sitra Lab -tiimi: Miina Noroila, Katri Kuusikallio, Pia Jardi ja Timo Koponen



2.4 LAUSUNNOT JA KUULEMISET

Oikeusministeriö
•	 lausunto naisiin kohdistuvasta väkivallasta
•	 lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi  
 laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja edus- 
 kunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
•	 lausunto yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun  
 lain muuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
•	 tapaaminen koskien selvitystä katsomusaineiden  
 opetuksen nykytilasta ja uudistamistarpeista
•	 Ministeri Kurvisen pyöreän pöydän tilaisuus  
 uskonnollisille yhteisöille.

Sisäministeriö:
•	 kysely pelastustoiminnan yhdenvertaisuus- ja  
 tasa-arvovaikutuksista
•	 lausunto maahanmuuttolainsäädännön koko- 
 naisuudistuksesta
•	 kuulemistilaisuus ja lausunto sisäministeriön  
 toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaiku- 
 tuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö:
•	 lausunto tasa-arvopolitiikan selonteosta.

Valtiovarainministeriö:
•	 lausunto valtionavustuskäytäntöjen kehittä- 
 missehdotuksista.

Helsingin kaupunki:
•	 lausunto Helsingin kaupungin yhdenvertai- 
 suusohjelmasta
•	 kuuleminen Helsingin kaupunkisuunnittelusta.

Opetushallitus:
•	 lausunto ohjeista koskien katsomuskasvatuksen  
 ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuk- 
 sen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilai- 
 suuksien järjestämistä
•	 Lausunto luonnoksesta kotoutumiskoulutuksen  
 opetussuunnitelman perusteiksi.

YK:n ihmisoikeuskomitea:
•	 lausunto KP-sopimuksesta ja raportoinnista.

Valtioneuvosto:
•	 lausunto perus- ja ihmisoikeusverkostolle us- 
 konnonvapaudesta ja elintarvikkeiden saannista
•	 kuulemistilaisuus valtioneuvoston tasa-arvo- 
 poliittisesta selonteosta.

2.5 MUUT KANNANOTOT

”Turvallisuus, positiivinen uskonnonvapaus, 
osallisuus, uskontolukutaito ja vuoropuhelu – 
USKOT-foorumin kuntavaalitavoitteet”

USKOT-foorumi lähetti vuoden 2021 kuntavaali-
tavoitteensa kaikille Suomen kuntavaaliehdokkaille. 
Kuntapäättäjiä kehotettiin vahvistamaan uskontorau-
han rakentamista moniuskontoisessa yhteiskunnassam-
me seuraavin toimin: 
Turvallisuuden takaaminen kaikille.

1. Positiivinen uskonnonvapauden tulkinta. 
2. Uskonnolliset yhteisöt mukana rakentamassa  
 parempaa yhteiskuntaa.
3. Uskontolukutaidon ja vuoropuhelun 
 edistäminen. 

”Uskonnolliset yhteisöt suosittelevat 
laajasti koronarokotusten ottamista” 

Uskonnolliset yhteisöt ovat olleet Suomessa aktiivisia 
noudattamaan ja edistämään viranomaisten suosituk-
sia koronakriisin alusta asti.  Eri uskonnolliset yhteisöt 
ovat ottaneet kantaa myös koronarokotteiden puolesta. 
USKOT-foorumin tietojen mukaan useimmissa us-
konnoissa suositellaan rokotteiden ottamista yhteisen 
hyvän nimissä. Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta nä-
kyvästi lokakuussa. 

2.6 EDUSTUKSET VIRANOMAISTEN 
NEUVOTTELUKUNNISSA JA TYÖRYHMISSÄ

Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2020–2024
Yhdenvertaisuusasiain neuvottelukunta 2020–2024
Kansainvälinen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta 
2020–2023
Sisäministeriön kansallinen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin ennaltaehkäisyn ryhmä
Sisäministeriön turvallisuusryhmä

1918

   Hallituksen jäsen Yaron Nadbornik
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   Hallituksen tarkkailijajäsen Timo Koponen ja varapuheenjohtaja, piispa Kaisamari Hintikka



3 HALLITUS JA JAOSTOT  

3.1 VUOSIKOKOUS JA HALLITUS

USKOT-foorumin yhdestoista vuosikokous pidettiin 
10.3.2021. Vuosikokous käsitteli sääntöjen määrittele-
mät asiat ja valitsi yhdistykselle uuden hallituksen.

Puheenjohtaja: 
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Varapuheenjohtajat: 
Kaisamari Hintikka, Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko
Yvonne Westerlund, Suomen Juutalaisten Seurakun-
tien Keskusneuvosto ry

Hallituksen jäsenet: 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN): 
Jan Edström, varalla Jari Portaankorva;  
Tuomas Mäkipää, varalla Milena Parland

Suomen evankelis-luterilainen kirkko: 
Timo-Matti Haapiainen, varalla Laura Maria Latikka

Suomen Islam-seurakunta: 
Atik Ali, varalla Kadriye Bedretdin 
Gölten Bedretdin, varalla Ramil Belyaev

Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE): 
Nahla Hewidy, varalla Anas Hajjar 

Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry: 
Yaron Nadbornik, varalla Daniel Weintraub

Hallituksen tarkkailijajäsenet:
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko 
Suomessa:
Timo Koponen, varalla Ismo Määttä

Suomen Buddhalainen Unioni:
Irma Rinne, varalla Emilia Raunio

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 10 kertaa. 
Kokoontumiset järjestettiin pääosin etäyhteyksin joh-
tuen koronaviruspandemiasta ja tilanteen salliessa US-
KOT-foorumin toimiston kokoustilassa, Islam-talossa 
(Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki). 

3.2 JAOSTOT
 
Jaostot ovat oman alansa neuvoa-antavia asiantuntijaeli-
miä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallituksel-
le. Ne voivat myös tehdä aloitteita toimialaansa koske-
vissa asioissa. Hallitus voi pyytää jaostoja toteuttamaan 
hallituksen niille antamia tehtäviä. 

Hallitus valitsee jäsenet jaostoihin. Jäsenten tulee tar-
koituksenmukaisella tavalla edustaa jäsenyhteisöjä ja 
tarvittavaa asiantuntemusta. Jaostot jatkoivat toimin-
taansa vuonna 2021 seuraavilla kokoonpanoilla:  

Ihmisoikeusjaosto
Jaoston tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeus-
tilannetta erityisesti uskonnonvapauden kannalta; 
tehdä hallitukselle esityksiä ihmisoikeuksien edistä-
miseksi ja toteuttamiseksi; kommentoida hallituksen 
pyynnöstä sen kannanottoja ihmisoikeusnäkökulmas-
ta; pitää yhteyttä ihmisoikeusjärjestöihin Suomessa.  

Vuonna 2021 jaosto mm. tapasi Buraq ry:n, Erätau-
ko-säätiön ja Amnestyn edustajat. Jaoston puheenjoh-
taja järjesti Foorumin toimijoille ihmisoikeuskasvatus-
koulutuksen.

Puheenjohtaja: Atik Ali
Jäsenet: Ilkka Aura, Jan Edström, Janina Hasenson, 
Heikki Huttunen, Yaron Nadbornik, Emma Patovuori, 
Pamela Slotte

Kansainvälisten asioiden jaosto
Jaoston tehtävänä on kartoittaa Foorumin kannalta 
tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä bilateraalisella ja mul-
tilateraalisella tasolla; tehdyn kartoituksen perusteella 
tehdä hallitukselle esityksiä yhteyksien luomiseksi ja 
kehittämiseksi; seurata kansainvälisiä kysymyksiä ja eh-
dottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida. 

Vuonna 2021 jaosto edisti kansainvälisiä yhteyksiä eri-
tyisesti Religions for Peace -verkostoon. 

Puheenjohtaja: Pia Jardi
Jäsenet: Ramil Belyaev, Timo-Matti Haapiainen, Kai-
samari Hintikka, Jussi Kemppainen, Jyri Komulainen, 
Tuomas Mäkipää, Emilia Raunio, Anja Toivola-Stam-
bouli

Uskonnonopetusjaosto 
Jaoston tehtävänä on: perehtyä uskonnonopetusta 
koskeviin valmisteluihin ja päätöksiin sekä seurata näi-
den toteutusta käytännössä; valmistella hallitukselle 
lausuntoja viranomaisia tai joukkotiedotusvälineitä 
varten; pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin uskon-
nonopetuksessa aktiivisesti toimiviin tahoihin. 

Vuonna 2021 jaosto edisti viranomaisyhteyksiään ja 
osallistui lausuntojen antamiseen erityisesti katsomus-
aineiden opetuksen järjestämisestä. 2322
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   Uskontojen rauhankävely Oulussa



Puheenjohtaja: Daniel Weintraub 
Jäsenet: Abbas Bahmanpour, Anas Hajjar, Pekka Iivo-
nen, Sirpa Okulov, Suaad Onniselkä, Milena Parland, 
Mirja Tapola, Osmo Vartiainen, Tuula Vinko

Viestintäjaosto
Jaoston tehtävänä on: seurata julkista keskustelua ja eh-
dottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida; pitää 
yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin; tukea verkkosivuston 
ylläpitoa ja kehittää verkkosivuston sisältöä; esittää hal-
litukselle toimenpiteitä Foorumin näkyvyyden ja tun-
nettuuden parantamiseksi. 

Vuonna 2021 jaosto mm. työsti Foorumin kriisiviestin-
täsuunnitelmaa ja viestinnän kehittämistä. Jaosto antoi 
asiantuntija-apua juhlavuoden sekä tasa-arvoseminaa-
rin viestinnän suunnittelussa.

Puheenjohtaja: Yaron Nadbornik 
Jäsenet: Hunderra Assefa, Nahla Hewidy, Katri Kuusi-
kallio, Timo Koponen, Rebekka Naatus, Vesa Nessling, 
Miina Noroila, Tiina Parkkinen, Virpi Paulanto, Urpu 
Sarlin

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto
Jaoston tehtävänä on: edistää yhdenvertaisuutta ja eh-
käistä syrjintää; laatia ja ylläpitää suunnitelmaa tarvitta-
vista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi; tehdä hallitukselle tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta koskevia esityksiä; kommentoida hallituk-
sen pyynnöstä sen hankkeita / kannanottoja tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta; toimia sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän estämiseksi ja naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon edistämiseksi; vakiinnuttaa sellaiset 
hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja 
miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa 
ja päätöksenteossa; laatia ja ylläpitää yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmaa. 

Vuonna 2021 jaosto järjesti seminaarin tasa-arvosta us-
konnoista ja osallistui lausuntojen antamiseen.

Puheenjohtaja: Laura Maria Latikka
Jäsenet: Gölten Bedretdin, Merilii Mykkänen, Heikki 
Nenonen, Eila Ratasvuori, Irma Rinne, Anja Toivo-
la-Stambouli, Katariina Väisänen, Yvonne Westerlund.
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4.1 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

USKOT-foorumin strategia vuosille 2021–2024 on te-
rävöittänyt toiminnan tarkoitusta, minkä johdosta Foo-
rumi saavuttaa toiminnassaan parempia tuloksia. Tilai-
suudet tavoittavat laajemman yleisön, ja niiden ohjelma 
on fokusoidumpaa. Vaikuttamistyö on suunnitelmal-
lisempaa ja Foorumin laajentunut mandaatti lisää sen 
painoarvoa. Foorumilla on vakaa rooli järjestökentällä 
ja se on tullut tunnetuksi ja halutuksi yhteistyökump-
paniksi. 

USKOT-foorumin toiminnan tulokset näkyvät pit-
källä aikavälillä yhteiskunnassamme turvallisuuden, 
ihmisoikeuksien toteutumisen, yhdenvertaisuuden ja 
yhteisymmärryksen lisääntymisenä. Uskonnot toimivat 
sujuvammin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
rauhan rakentamiseksi ja polarisaation vähentämiseksi.

Foorumi on laajentunut huomattavasti viimeisten kah-
den vuoden aikana. Uudet uskonnolliset yhteisöt ovat 
kasvattaneet temaattisten jaostojen jäsenten määrää. 
Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon uudet jäsen-
yhteisöt ja heistä on tullut merkittävä resurssi entisten 
jäsenten rinnalle.

Foorumi on kehittämässä paikallisesti toteutettavaa 
uskontojen vuoropuhelua valtakunnallisella tasolla. 
Foorumi aikoo vuonna 2022 jalkauttaa yhteistyötä pai-
kalliselle tasolle, jossa on ilmaistu halukkuutta toimia 
USKOT-foorumin brändin alla sen hyvän maineen 
vuoksi. Toimintaa on käynnistetty Turussa ja Oulussa.  

Foorumin toimijoille tehtiin järjestön toiminnan arvi-
oinnin kysely toimintavuodesta 2021. Kyselyn vastauk-
set osoittavat, että Foorumin toimintaan ollaan pääosin 
tyytyväisiä. Kehittämiskohdiksi nostettiin mm. resurs-
sien optimointi, sisäinen viestintä sekä tunnettuus julki-
sessa keskustelussa. Kiitosta sai toiminnan selkeä kehit-
tyminen ja vahvistuminen viime vuosina. 

4.2 VIESTINTÄ

Vuonna 2021 Foorumin viestinnän kehittämiseen oli 
aiempaa enemmän resursseja, mikä näkyi viestin tarken-
tumisena ja laajempana kattavuutena. 

Viestintää jatkettiin vuoden 2021 aikana niin sosiaali-
sessa mediassa, verkkosivuilla kuin perinteisenkin me-
dian kautta. Facebook-mainontaan paneuduttiin enem-
män rahallisesti ja kouluttautumalla aiheesta. 

Viestintään saatiin ensimmäistä kertaa ulkopuolista ke-
hittämisapua, kun Sitra Lab -koulutusohjelma tarjosi 
Foorumille sparrausta kokeneilta toimittajilta ja viestin-
nän ammattilaisilta. Viestintätoimisto Miltton auttoi 
Foorumia viestinsä kiteyttämisessä ja kohdentamises-
sa medialle. Viestintätoimisto Taika puolestaan työsti 
Foorumin kanssa hissipuhetta ja uskontolukutaito-kä-
sitteen selkeyttämistä ja lanseerausta Foorumin työssä. 

Medianäkyvyyttä saatiin kirkollisissa ja valtakunnalli-
sissa medioissa muun muassa koronauutisista, syyskuun 
rauhankävelyistä sekä professori Azza Karamin vierai-
luun liittyen. Mediasuhteita edistettiin erityisesti Sitra 
Labin kokeiluissa ja työtä jatketaan vuonna 2022. 

Koronaviruspandemian myötä lisääntynyt viranomais-
viestintä kasvoi entisestään vuonna 2021. Lausunto-
pyyntöjen kasvu kertoi siitä, että viesti USKOT-foo-
rumin asiantuntemuksesta ja vaikuttavuudesta 
uskontokentällä saavuttaa päätöksentekijät yhä laajem-
min. 

Sisäisen viestinnän kuukausittaista uutiskirjettä jatket-
tiin, ja tämän lisäksi syksyllä aloitettiin ulkoinen uutis-
kirje, jonka kuka tahansa voi tilata pysyäkseen kartalla 
Foorumin ajankohtaisista asioista. Myös mittari- ja ar-
viointimenetelmien käyttöä kehitettiin.

4 TOIMINNAN 
EDELLYTYKSET JA 
KEHITTÄMINEN 
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4.3 TALOUS

USKOT-foorumin toimintaa rahoitti merkittävältä 
osin vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön tuki 
uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseen. 

Foorumi on onnistunut talouden tasapainottamisessa ja 
rahoituspohjan laajentamisessa. Rahoituspohja on laa-
jentunut oikeusministeriöltä saadulla kahdella valtio-
navustuksella, Museoviraston sekä Sitran hankerahoi-

tuksella. Lisäksi Foorumi sai tuloja jäsenyhteisöjen ja 
tarkkailijajäsenyhteisöjen maksamista jäsenmaksuista. 

Resurssit ovat tehdyn työn laajuuteen ja laadukkuuteen 
verraten pienet, ja vuonna 2022 Foorumi pyrkii entises-
tään laajentamaan rahoituspohjaansa voidakseen palka-
ta yhden kokoaikaisen työntekijän lisää.

4.4 HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT

USKOT-foorumin henkilöstössä jatkoivat toimin-
nanjohtaja Katri Kuusikallio ja osa-aikainen vies-
tintävastaava Miina Noroila. Museoviraston han-
kerahoituksen turvin touko-heinäkuuksi palkattiin 
korkeakouluharjoittelijaksi maisteriopiskelija Anne 
Heinola työstämään uskontolukutaito-opasta. Hei-
nola opiskelee rauhan ja konfliktin tutkimusta (Peace, 

Mediation and Conflict Research) Tampereen yliopis-
tolla.

Foorumin kirjanpidon hoiti tilitoimisto Rantalainen.

Foorumi jatkoi toimintaansa Suomen Islam-seurakun-
nan toimistohotellissa osoitteessa Fredrikinkatu 33 A. 
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